
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมือง 

ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2558  

___________________________ 
 

      สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงในคราวประชมุสภา
กรุงเทพมหานคร  สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช  ๒๕๕7 เมือ่วนัพธุที ่8 
ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน  5 คน ดงันี้ 

๑. นายนิรนัดร ์  ประดษิฐกุล ประธานกรรมการ 
๒. พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภา

สทิธิ ์
กรรมการ 

๔. นายภาส ภาสสทัธา กรรมการ 
๕. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการและเลขานุการ     

 
ผูช้ว่ยเลขานุการ 
     ๑. นางสาวมะล ิ           ศรกีรการ     นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
             กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั   
             ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
     2. นางสาวชลดิา     อ่อนน้อม     นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
             กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
              ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
              
คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ เพือ่พจิารณาศกึษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาใน
ดา้นการโยธาและผงัเมอืงในพืน้ทีต่่างๆ ดงันี้ 
     ๑. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่๑ รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพเหนือ และ
ตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมนีางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทยีนประภาสทิธิ ์ เป็นประธานอนุกรรมการ  
     2. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่2 รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพใตแ้ละตามที ่            
คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมนีายภาส  ภาสสทัธา  เป็นประธานอนุกรรมการ  
     3. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่3 รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพกลางและ
ตามที ่            คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมพีลต ารวจโท พลบูรณ์ ช านาญกลู  เป็นประธาน
อนุกรรมการ  
           4. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชดุที ่4 รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงธนเหนอืและ
ตามที ่            คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมนีายนิรนัดร ์ ประดษิฐกลุ  เป็นประธานอนุกรรมการ  
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           5. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชดุที ่5 รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพตะวนัออก
และตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมนีายอภริตัน์  ศวิพรพทิกัษ์  เป็นประธานอนุกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 

                 
ผลด าเนินการ 

 
1. เร่ือง การปรบัปรงุภมิูทศัน์ถนนอทุยาน 

 
    ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนงัสอื ที ่กท 8608/6140 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2557             

ขอความเหน็ชอบด าเนินกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานครโครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ถนนอุทยาน และ
ประธาน                    สภากรุงเทพมหานครไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงพจิารณา
เสนอ  เพือ่ประกอบการ                  น าเสนอทีป่ระชุมสภากรุงเทพมหานคร  

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดเ้ชญิผูอ้ านวยการเขตทววีฒันามาชี้แจงรายละเอยีด                   
นายธวชัชยั อรรถนิตย์ ผูอ้ านวยการเขตไดร้ายงานว่า ถนนอุทยานเดมิใชช้ื่อว่าถนนอกัษะ เป็นโครงการหนึ่ง  
ของการพฒันาบรเิวณโดยรอบพุทธมณฑล เป็นถนนเชือ่มระหวา่งถนนพุทธมณฑลสาย 3 กบัถนนพุทธมณฑล 
สาย 4 กรุงเทพมหานครโดยส านกัการโยธาไดด้ าเนินการก่อสรา้งในปี พ.ศ.2539 แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.2541  
ในวงเงนิ 908,625,275 บาท เป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานครรอ้ยละ 40 เงนิอุดหนุนจากรฐับาลรอ้ยละ 
 60 เขตทางกวา้ง 90 เมตร ความยาว 3,861 เมตร อยูใ่นกรุงเทพมหานคร 3,561 เมตร และอยูใ่นเขต                       
จงัหวดันครปฐม 300 เมตร ประกอบดว้ย 10 ช่องจราจร ซึง่สภากรุงเทพมหานครไดเ้หน็ชอบใหด้ าเนินกจิการ                    
นอกเขตกรุงเทพมหานครในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่6) ประจ าปี
พทุธศกัราช 2537 เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2537 ส านกัการโยธารบัผดิชอบในการดแูลรกัษาถนน ส านกังานเขต                   
ทววีฒันารบัผดิชอบดแูลเรือ่งการรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
  ต่อมาใน พ.ศ.2554 พืน้ทีเ่ขตทววีฒันาเกดิอุทกภยัเป็นเวลานานท าใหถ้นนอุทยานไดร้บัความ                       
เสยีหาย สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร (นายสไุหง แสวงสขุ) ไดเ้สนอญตัตเิรือ่งขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ฟ้ืนฟู
ตน้ไม ้                 ถนนอุทยานเนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากน ้าทว่ม ซึง่สภากรุงเทพมหานครไดใ้หค้วาม
เหน็ชอบในคราวประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่4) ประจ าปีพุทธศกัราช 2555  เมื่อวนัที ่25  
มกราคม 2555  และปลดักรุงเทพมหานครไดส้ัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการ 
  ส านักสิ่งแวดล้อมได้หารือร่วมกนักบัส านักงานเขตทวีวฒันาและได้มีหนังสือด่วนมาก                                 
ที ่กท 1106/3781 ลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2555 แจง้ใหส้ านกังานเขตทววีฒันาเร่งด าเนินการส ารวจออกแบบ      
ฟ้ืนฟู ส านักงานเขตทววีฒันาได้มหีนังสอืที ่กท 8603/5466 ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 2555 ถงึส านักการโยธา  
แจง้ความประสงคจ์ะท าการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณถนนอุทยาน และส านกัการโยธาไดม้หีนงัสอืที ่กท 0904/อ.3425  
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ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2555 แจง้วา่ไม่ขดัขอ้งทีจ่ะใหส้ านกังานเขตทววีฒันาใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณถนนอทุยานเพือ่
ปรบัปรุง 
ภูมทิศัน์ แตต่อ้งไมก่ระทบทางกายภาพของทางเทา้และผวิจราจร 
  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (นายวลัลภ สวุรรณด)ี รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครปฏบิตัิ
ราชการแทนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร) ในขณะนัน้เหน็ชอบในหลกัการใหส้ านกังานเขตทววีฒันาด าเนนิ
โครงการปรบัปรุงฟ้ืนฟูภูมทิศัน์ถนนอทุยาน จ านวน 40,725,000 บาท โดยแยกเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาออกแบบ
ปรบัปรุงฟ้ืนฟูภูมทิศัน์ถนนอุทยาน จ านวน 725,000 บาท คา่จา้งด าเนินการปรบัปรุงภูมทิศัน์ จ านวน 
40,000,000 บาท ส านกังาน                           เขตทววีฒันาไดจ้า้งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ศนูยบ์รกิาร
วชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) เป็นทีป่รกึษาออกแบบฯ และไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็เมือ่ปลายปี พ.ศ.2556 
โดยไดม้กีารประมาณราคาคา่ก่อสรา้ง เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2556 รวมเป็นงบประมาณ จ านวน 40 ลา้นบาท และ
ในการปรบัปรงุดงักล่าวไดอ้ยูใ่นพืน้ทีต่ าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ระยะทาง 300 เมตร ปลดักรุงเทพมหานคร (นายมานิต เตชอภโิชค รองปลดั
กรุงเทพมหานคร 
ปฏบิตัริาชการแทนปลดักรงุเทพมหานคร)  ไดม้หีนงัสอืถงึนายกเทศมนตร ีต าบลศาลายา  เพือ่ขอความ
ยนิยอม     
 
 
 
 
ในการเขา้ด าเนินการในพืน้ทีต่ าบลศาลายา และเทศบาลต าบลศาลายาไดม้หีนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที ่นฐ 53407/267                   
ลงวนัที ่2 เมษายน 2557 ยนิยอมใหก้รุงเทพมหานครจดัท าโครงการฟ้ืนฟูภูมทิศัน์ถนนอุทยาน ระยะทาง 300 
เมตร ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องเทศบาลต าบลศาลายาได ้
                    ขอ้กฎหมาย  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 93               
ก าหนดวา่ กรุงเทพมหานครอาจด าเนินกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานครไดเ้มือ่  

    (1) การนัน้จ าเป็นตอ้งกระท าและเป็นการทีเ่กีย่วเนื่องกบักจิการทีด่ าเนินการตามอ านาจ 
หน้าทีท่ีม่อียูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรอืเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 

(2) ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
(3) ไดร้บัความยนิยอมจากผูว้า่ราชการจงัหวดั ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืสว่นราชการ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แต่กรณ ี
ขอ้พจิารณา  
1. จากการวเิคราะหส์ภาพพืน้ทีต่น้ไมใ้หญ่และตน้หญา้ไดแ้หง้ตายเกอืบทัง้หมดตลอดถนน

อุทยาน 
หากไดร้บัการปรบัปรุงฟ้ืนฟูสามารถจะใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่นของประชาชนทัว่ไปและประทบัใจแก่ผูส้ญัจรไปมา 
  2. กรุงเทพมหานครรบัผดิชอบดแูลถนนอุทยานตัง้แตปี่ พ.ศ.2541 
  3. ถนนอุทยานเป็นเครอืขา่ยเชือ่มโยงกบัพืน้ทีก่รุงเทพมหานครฝัง่ตะวนัตก ชว่ยระบาย
การจราจรถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม เป็นเสน้ทางหลกัทีใ่ชส้ญัจรเขา้ - ออก เขตทววีฒันา 



 - ๔ - 
  4. ถนนอุทยานอยูใ่กลเ้คยีงกบัศาสนาสถานพุทธมณฑล ซึง่เป็นสถานทีส่ าคญัทาง
พระพทุธศาสนา  
เป็นทีส่กัการะบชูาของพระพทุธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาต ิซึง่มผีูส้ญัจรไปมาจ านวนมาก 
  5. กรุงเทพมหานครเคยไดร้บัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครใหด้ าเนินกจิการนอกเขต
กรุงเทพมหานครแลว้ในหลายโครงการ  เชน่ การปรบัปรุงก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.)  ขา้ม                   
คลองศรสี าราญ บรเิวณถนนเลยีบคลองภาษเีจรญิฝัง่เหนือ เขตหนองแขม เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2557 
  ขอ้เสนอแนะ  คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดเ้ชญิส านกังานเขตทววีฒันามาใหข้อ้มลู
เพิม่เตมิประกอบเอกสารและคณะกรรมการฯ ไดล้งตรวจพืน้ทีถ่นนอุทยาน เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2558  เหน็วา่
เพือ่ให ้
ถนนอุทยานกลบัมามคีวามรม่รืน่ สวยงามดงัเดมิและเป็นการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว จงึสมควรเหน็ชอบใหส้ านกังานเขต 
ทววีฒันา  ด าเนินการปรบัปรุงฟ้ืนฟูภูมทิศัน์ถนนอุทยาน ภายในวงเงนิ 40 ลา้นบาท  ตามทีจุ่ฬาลงกรณ์- 
มหาวทิยาลยัเสนอ แต่อยา่งไรกต็ามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 มาตรา 93 กรณีดงักล่าวนี้ จะตอ้งไดค้วามเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อน จงึเหน็สมควรบรรจุเป็น 
ระเบยีบวาระการประชุมเพือ่ใหส้ภากรุงเทพมหานครใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 

2. เร่ือง การร้องทุกขใ์นหมู่บา้นซอยพหลโยธิน 19/1 
 
                     คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัการรอ้งทุกขจ์ากประชาชนในหมูบ่า้นซอย

พหลโยธนิ  
19/1 วา่ ไดม้บีุคคลน าอฐิ หนิ มาถมในทีด่นิแปลงใหญ่ซึง่ถูกธนาคารยดึเพือ่หาผลประโยชน์ ท าให้
หมูบ่า้นไดร้บัผลกระทบเมือ่ฝนตกหนกั น ้าในทอ่ระบายไม่ทนั ทางเดนิน ้าไหลออกไม่สะดวก ท าใหน้ ้า
ทว่มถนนและไหลเขา้บา้น ไดร้บัความเดอืดรอ้นอยา่งมาก คณะกรรมการฯ ไดม้หีนงัสอืสอบถาม
ขอ้เทจ็จรงิจากส านกังานเขตจตุจกัร และไดไ้ปประชุมรว่มกบัส านกังานเขตเพือ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
และตรวจสอบสถานทีเ่มือ่วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2558 โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 
                     ทีด่นิซอยพหลโยธนิ 19/1 ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์ป็นเอกชน 2 ราย คอืทีด่นิแปลงทางภายใน 
หมูบ่า้นเป็นของพลต ารวจตรอุีดม รตันกุลเสรเีรงิฤทธิ ์และทา่นผูห้ญงิทศันาวลยั ศรสงคราม  ไดท้ า

สญัญา 
ยนิยอมใหก้รุงเทพมหานครและประชาชนทัว่ไปใชส้อยตลอดไปตัง้แต่วนัที ่6 ตลุาคม 2547 และทางเขา้-

ออก 
 
 
หมูบ่า้นประมาณ 215 เมตร เป็นของ บรษิทั ยนูิเวสทแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน)  เป็นทรพัยส์นิมคีดี

ลม้ละลาย 
อยูใ่นกระบวนการบงัคบัคด ีกรุงเทพมหานครไดน้ างบประมาณไปปรบัปรุงแลว้ 3 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2550  
จ านวน 5,246,000 บาท พ.ศ. 2553 จ านวน 1,221,275 บาท พ.ศ. 2556 จ านวน 5,200,000 บาท  
ส านกังานเขตยนืยนัวา่ระบบระบายน ้าปัจจุบนัสามารถระบายน ้าภายในหมูบ่า้นไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวาม

เหมาะสม  
สมบรูณ์แลว้ ผวิจราจร 36.430 เมตร  เป็นระดบัถนนทีส่ านกัการโยธาก าหนด กรณีการเกดิน ้าทว่มถนน  



 - ๕ - 
เนื่องจากเอกชนไดท้ าเศษวสัดุก่อสรา้งไปถมทีด่นิแปลงของบรษิทั ยนูิเวสทแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่มี

ขนาด  
50 ไร ่แต่ไมม่รีะบบระบายน ้า เทอ่เป็นทีจ่อดรถทวัร ์รถตู ้ส านกังานเขตไม่สามารถด าเนินคดใีนเรือ่งการ 
ถมดนิไดเ้นื่องจากเจา้ของทีด่นิไม่ไดด้ าเนินการเองและหาตวัผูร้บัผดิชอบไม่ไดแ้ต่ไดแ้จง้ความด าเนินคดี

ในเรือ่ง 
เหตุเดอืดรอ้นร าคาญจากฝุ่นละออง เศษวสัดุ เศษขยะ และออกค าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ใหป้รบัปรุง

แกไ้ขแลว้  
ซึง่กรุงเทพมหานครไม่สามารถเขา้ไปปรบัปรุงไดเ้นื่องจากเขา้ของกรรมสทิธไ์ม่ไดแ้สดงเจตนาให้

กรุงเทพมหานคร 
หรอืใหเ้ป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืท าสญัญายนิยอมใหใ้ชส้อยทรพัยส์นิ 
                     คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ประเดน็การถมดนิเป็นความรบัผดิชอบ 
โดยตรงของเจา้ของทีด่นิ ส านกังานเขตจตุจกัร ควรประสานงานกบัเจา้ของทีด่นิใหแ้กไ้ขปัญหาเพือ่ไม่ให ้
ประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้น สว่นประเดน็การเขา้ไปปรบัปรุงในทีด่นิเอกชนควรด าเนินการจดทะเบยีน 
ใหเ้ป็นทีส่าธารณะเพือ่แกไ้ขปัญหาในอนาคตใหก้บัประชาชน 
 

3. การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท ์
   

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดข้อความเหน็ชอบด าเนนิกจิการนอกเขต
กรุงเทพมหานคร   

ในการก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท ์ ในวงเงนิ 20 ลา้นบาท  ซึง่เป็นสะพานขา้มคลองมหา
สวสัดิบ์รเิวณซอยสวนผกั 32 เชือ่มต่อระหวา่งเขตตลิง่ชนักบัเทศบาลปลายบาง จงัหวดันนทบรุ ี โดยแบ่ง
พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบกึง่กลางคลอง สรา้งเมือ่ปี 2516 แต่ไมท่ราบวา่หน่วยงานใดเป็นผูก้่อสรา้ง และ
ปัจจุบนัไม่ทราบวา่ 
อยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงานใด เปิดใชง้านเมือ่ปี 2518 สะพานกรุงนนทใ์ชเ้ป็นเสน้ทางลดัในการ
สญัจร ระบายการจราจรไดเ้ป็นอย่างดใีนถนนกาญจนาภเิษก ถนนราชพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี ถนน
เลยีบทางรถไฟ ถนนสวนผกั ถนนชยัพฤกษ์ และถนนปลายบาง จงึมรีถวิง่ผ่านในแต่ละวนัจ านวนมาก  
ในปี 2556 ไดต้รวจพบวา่สะพานมสีภาพช ารุดทรุดโทรม เสาตอมอ่ของสะพานช ารุด  

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้ว่มประชุมกบัผูแ้ทนส านกังานเขตตลิง่ชนัและ
ผูแ้ทน 

ส านกัการโยธา เพือ่รบัทราบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท ์ทราบวา่
ส านกังานเขตตลิง่ชนัไดป้ระสานงานใหส้ านกัการโยธาด าเนินการออกแบบ และประมาณราคากลางของสะพาน
ให ้ เนื่องจากเป็นสะพานฯ ทีม่โีครงสรา้งพเิศษ  และคณะกรรมการฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการ
การโยธา 
และผงัเมอืง ชุดที ่4 (โดยมนีายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เป็นประธานอนุกรรมการ) ตดิตามความคบืหน้าของ
การก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท ์และลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจดสูภาพสะพานฯ เมือ่วนัที ่21 
พฤษภาคม 2558 สรุปความคบืหน้า ดงันี้     

1. ในเบือ้งตน้ส านกัการโยธาไดด้ าเนินการซ่อมแซมสะพานกรุงนนทโ์ดยเฉพาะเสา
ตอม่อแลว้   



 - ๖ - 
 เมือ่เดอืนสงิหาคม 2557 ในวงเงนิ 379,125 บาท แต่อยา่งไรกต็ามยงัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรุง
ซ่อมแซมใหแ้ขง็แรงเพือ่ใชง้านไดถ้าวรตอ่ไป  
  2. ส านกังานเขตตลิง่ชนัอยูร่ะหวา่งประสานงานส านกัการโยธาด าเนินการออกแบบและ
ประมาณราคาก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานฯ ต่อไป 
 
 
 
 
  3. ไดจ้ดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์หา้มรถบรรทุกผา่นสะพานกรุงนนท ์
  4. ไดม้หีนงัสอืประสานสถานีต ารวจนครบาลตลิง่ชนั จดัเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวก
ดา้นการจราจรบรเิวณดงักลา่ว 
  5. เทศบาลต าบลปลายบางไดม้หีนงัสอืแจง้วา่สภาเทศบาลต าบลปลายบางไดม้มีตใิน
การประชุม เมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2558 เหน็ชอบและยนิดใีหก้รุงเทพมหานครเขา้ด าเนินการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนทต์่อไป 
 
4. เร่ือง ร้องเรียนเจ้าพนักงานเขตบงึกุ่มปลอมแปลงเอกสารราชการเพ่ือช่วยเหลือผูก้ระท าผิด

กฎหมาย 
 
นายอรรคภทัร จามกิรณ์  ไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 รอ้งเรยีนเจา้พนกังานเขต                      

บงึกุ่ม ปลอมแปลงเอกสารเพือ่ช่วยเหลอืผูก้ระท าผดิกฎหมาย  และประธานสภากรุงเทพมหานครได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงเพือ่โปรดพจิารณาด าเนินการ 

คณะกรรมการฯ ไดม้กีารประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งดงักล่าวและมมีตใิหม้หีนงัสอืสอบถาม
ขอ้เทจ็จรงิจากส านกังานเขตบงึกุ่มกรณีการออกหนงัสอืที ่กท 6703/2153 ลงวนัที ่21 มนีาคม 2554 ตามทีผู่ร้อ้ง
กล่าวอา้ง ส านกังานเขตบงึกุ่มไดม้หีนงัสอืที ่กท 6703/919 ลงวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2558 ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิสรุปได้
ดงันี้ 

1. นายอรรคภทัร จามกิรณ์ มหีนงัสอืลงวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2554 รอ้งเรยีนวา่มกีารก่อสรา้งผดิ 
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อาคารเลขที ่70/232, 89/24 และอาคารเลขที ่89/17 ซอยนวมนิทร ์81 
ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุ่ม 

2. ส านกังานเขตบงึกุ่มมหีนงัสอืที ่ กท 6703/2153  ลงวนัที ่21 มนีาคม 2554  ชีแ้จง 
ขอ้เทจ็จรงิใหน้ายอรรคภทัร จามกิรณ์ ทราบ โดยจดัสง่ทางไปรษณยีต์อบรบั ระหวา่งนัน้ไดท้ าหนงัสอืรายงาน 
ขอ้เทจ็จรงิใหป้ลดักรุงเทพมหานครทราบ โดยไดต้รวจสอบรายละเอยีดพบวา่ มกีารระบตุ าแหน่ง และเลขที่
อาคาร  
ซึง่ผดิพลาดไปจากขอ้เทจ็จรงิ ในเบือ้งตน้ไดแ้จง้นายอรรคภทัร จามกิรณ์ ทราบดว้ยวาจา และไดแ้กไ้ขเลขที่
อาคาร 
ในหนงัสอืใหถู้กตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิ โดยใชเ้ลขหนงัสอืเดมิและจดัสง่ทางไปรษณียต์อบรบั ใหน้ายอรรคภทัร จามิ
กรณ์  
อกี 1 ฉบบั เนื่องจากเหน็วา่ เรื่องดงักล่าวเป็นความเขา้ใจผดิ ซึง่นายอรรคภทัร จามกิรณ์ ไดร้บัทราบ  และไดร้บั 



 - ๗ - 
หนงัสอืฉบบัแกไ้ข ดงักล่าวไวแ้ลว้ มไิด้มกีารปลอมแปลงเอกสารแต่อย่างใด ซึ่งส านักงานเขตบงึกุ่มไดม้ี
หนังสอืที่  
กท 6703/2154 ลงวนัที ่21 มนีาคม 2554 รายงานปลดักรุงเทพมหานครทราบ โดยไดแ้นบหนังสอืชีแ้จง 
นายอรรคภทัร จามกิรณ์ ฉบบัแกไ้ขแลว้ 

3. ส านกังานเขตบงึกุ่มไดเ้ขา้ด าเนินการตรวจสอบอาคารทีก่่อสรา้ง ซึง่ไดร้บัอนุญาตตาม 
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเลขที ่ขบก.200/2552 ลงวนัที ่18 กนัยายน 2552 (บา้นเลขที ่89/24) ขา้งบา้น  
นางนิตา้ แพโทร ตามทีร่อ้งเรยีน พบวา่ มกีารก่อสรา้งผดิไปจากแบบทีไ่ดร้บัอนุญาต โดยมกีารก่อสรา้งอาคาร 
จากเดมิ 2 ชัน้ เป็น 3 ชัน้ จงึไดด้ าเนินคดตีามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารทัง้ทางอาญา และทางแพง่ ต่อมา 
นายศริะ พจน์อนนัต ์เจา้ของอาคารทีถู่กรอ้งเรยีนไดย้ื่นขอดดัแปลงอาคาร และได้รบัอนุญาตใหด้ดัแปลงอาคาร  
ตามใบอนุญาตเลขที ่ขบก.83/2556 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2556 เป็นอาคาร 3 ชัน้ เพือ่ใชอ้ยูอ่าศยั  

4. จากการตรวจสอบอาคารทีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ าการดดัแปลง พบวา่ นายศริะ พจน์อนนัต ์ 
ไดด้ดัแปลงอาคาร ผดิไปจากแบบทีไ่ดร้บัอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที ่ขบก.83/2556 ลงวนัที ่29 มนีาคม  
2556 ส านกังานเขตบงึกุ่มจงึไดอ้อกค าสัง่ใหร้ะงบัการกอ่สรา้ง (ค.3) ตามหนงัสอืที ่กท 6703/6074 ลงวนัที ่ 
15 ตุลาคม 2557  ค าสัง่หา้มใชห้รอืเขา้ไปในสว่นใดๆ ของอาคารฯ (ค.4)  ตามหนงัสอืที ่กท 6703/6075  
 
 
 
 
 
ลงวนัที ่15 ตุลาคม 2557 และค าสัง่ใหด้ าเนินการแกไ้ข และใหย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคารฯ  
(ค.10) ตามหนงัสอืที ่กท 6703/6076 ลงวนัที ่15 ตุลาคม 2557 ซึง่นายศริะ พจน์อนนัต ์มหีนงัสอืลงวนัที ่ 
13  พฤศจกิายน 2557  แจ้งขออุทธรณ์ค าสัง่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ ส านักงานเขตบงึกุ่ม จึงได้มหีนังสอืที่  
กท 6703/7075 ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2557 แจง้คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ กรมโยธาธกิารและ 
ผงัเมอืง พจิารณาด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปแลว้ ขณะนี้ยงัไม่ทราบผลการพจิารณาอุทธรณ์ 

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่การทีส่ านกังานเขตบงึกุม่ ไดต้รวจสอบพบวา่ 
การระบุต าแหน่งและเลขทีอ่าคารไดผ้ดิพลาดไปจากขอ้เทจ็จรงิ ในเบือ้งตน้ไดแ้จง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนรบัทราบดว้ยวาจา 
และไดแ้กไ้ขเลขทีอ่าคารในหนงัสอืใหถู้กตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิ โดยใชเ้ลขทีห่นงัสอืฉบบัเดมิและจดัสง่ใหผู้ร้อ้งเรยีน 
ทราบทางไปรษณียต์อบรบั ส านักงานเขตบงึกุ่มไดม้หีนังสอืที ่กท 6703/2154 ลงวนัที ่21 มนีาคม 2554 
รายงานใหป้ลดักรุงเทพมหานครทราบแลว้ การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เป็นอ านาจหน้าทีข่องส านกังานเขต 
ทีจ่ะด าเนินการ  และผูบ้งัคบับญัชาไดค้วบคุมก ากบัดแูลเรยีบรอ้ยแลว้ สว่นการปลอมแปลงเอกสารหรอืไม่นัน้  
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไมม่อี านาจในการพจิารณา 

 

5. เรื่อง ขออนุญาตเสนอความคิดเหน็เร่ืองการแก้ไขปัญหาการจราจรอีกครัง้  
 
นายเธยีรชยั ชมภูพวง ไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่29 ตลุาคม 2557 ขออนุญาตเสนอความคดิเหน็             

เรือ่ง การแกไ้ขปัญหาการจราจรอกีครัง้ และประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
การโยธาและผงัเมอืงเพือ่โปรดพจิารณาด าเนินการ 
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คณะกรรมการฯ ไดน้ดัประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งดงักล่าวจากเอกสารทีน่ายเทยีรชยั ชมพู

พวง 
ไดแ้นบมาและทราบวา่ นายเทยีรชยั ชมพพูวงไดเ้คยเสนอแนวความคดิเรือ่งการแกไ้ขปัญหาการจราจร
ดว้ยการก่อสรา้งสะพานลอยขา้มทางกลบัรถ โดยเน้นทีบ่รเิวณถนนเอกชยัในพืน้ทีข่องเขตบางบอน  แต่
ส านกัการโยธาไม่ไดช้ีแ้จงการปรบัปรุงแกไ้ขในจุดทีน่ายเทยีรชยั ชมภูพวง เสนอ และคณะกรรมการฯ มี
ความเหน็วา่ควรมหีนงัสอืถงึส านกัการโยธาเพือ่พจิารณาด าเนินการชีแ้จงนายเทยีรชยั ชมภูพวง ใหต้รง
ประเดน็ทีไ่ดเ้คยเสนอความคดิเหน็ไว ้
  ส านกัการโยธาไดม้หีนงัสอืที ่กท 0905/อ.449 ลงวนัที ่18 มนีาคม 2558 รายงานวา่ 
ส านกัการโยธาไดต้รวจสอบในเบือ้งตน้แลว้ ถนนเอกชยับรเิวณทีผู่ร้อ้งเสนอแนวคดิใหก้่อสรา้งสะพานขา้ม
ทางกลบัรถ กายภาพของถนนมเีขตทางกวา้งประมาณ 30 เมตร ขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลบั ทศิทางละ 
3 ชอ่งจราจร) 
พรอ้มเกาะกลางและทางเทา้ทัง้ 2 ฝัง่ โดยเชือ่มต่อกบัถนนสายหลกัและสายรอง เชน่ ถนนกาญจนา
ภเิษก  
ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล ถนนบางบอน 1 เป็นตน้ ซึง่ขณะนี้ส านกัการโยธาอยูร่ะหวา่งประสานงาน
กบัส านกั 
การจราจรและขนสง่ในการส ารวจเกบ็ขอ้มลู ปรมิาณการจราจรบรเิวณทีผู่ร้อ้งเสนอมา และจะไดน้ า
ขอ้เสนอแนวคดิการก่อสรา้งสะพานขา้มทางกลบัรถของผูร้อ้งมาประกอบการพจิารณาแกไ้ขปัญหา
การจราจรใน 
ถนนเอกชยัดงักล่าวต่อไป และไดโ้ทรศพัทแ์จง้นายเทยีรชยั ชมภูพวง ทราบแลว้ เมือ่วนัที ่8 มกราคม 
2558  
.  คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบรายงานการชีแ้จงของส านกัการโยธาแลว้ และเหน็สมควรมี
หนงัสอืแจง้ใหน้ายเทยีรชยั ชมภูพวง ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. เร่ือง การก่อสร้างคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 3 
 

                       คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัมอบหมายจากประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 

ใหพ้จิารณากรณีประชาชนผูเ้ดอืดรอ้นรอ้งเรยีนการก่อสรา้งคอนโดมเินียมถนนพระราม 3 ใกลว้ดัปรวิาส  
เขตยานนาวา ท าการก่อสรา้งทัง้คนืมกีารขนดนิ ทราย และท าตกหล่นอยูบ่นถนน เกดิฝุ่ นเป็นจ านวนมาก  
คณะกรรมการฯไดม้หีนงัสอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิและการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนจาก 
ส านกังานเขตยานนาวา โดยไดร้บัรายงานดงันี้ 
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                       ส านกังานเขตยานนาวาไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ พบวา่มกีารก่อสรา้งคอนโด ย ู

ดไีลท ์ 
ใกลว้ดัปรวิาส ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดด้ าเนินการขดุ

เจาะพืน้ 
เพือ่ลงเสาเขม็ มกีารใชร้ถบรรทุกขนดนิจากการขดุหลุมออกจากบรเิวณสถานทีก่่อสรา้ง มเีศษดนิตก

หล่นจาก 
รถบรรทุกและเศษดนิตดิลอ้รถบรรทุกตกหล่นบนผวิการจราจร เจา้หน้าทีฝ่่ายเทศกจิไดด้ าเนินการตาม

อ านาจ 
หน้าที ่โดยเรยีกผูร้บัผดิชอบมาเปรยีบเทยีบปรบัขอ้หากระท าเศษวสัดุตกหล่นบนผวิจราจรตามมาตรา 

13 แห่ง 
พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 จ านวน 2 

ครัง้  
ครัง้ละ 5,000 บาท  เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2558 และเมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2558  และแจง้ให ้
นายสชุน ดาวรตันหงษ์ วศิวกรผูค้วบคุมงานแกไ้ขปัญหา ใหท้ าความสะอาดผวิจราจรทีม่เีศษดนิตกหล่น  
จดัคนงานกวาดและฉีดน ้าลา้ง ฉีดน ้าพรมพืน้ป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจายและใหจ้ดัท าทีล่า้งลอ้รถบรรทุกก่อน

ออก 
จากบรเิวณทีก่่อสรา้ง ผูร้บัผดิชอบไดท้ าบ่อลา้งลอ้ชัว่คราวและจะจดัท าบ่อลา้งลอ้ถาวรโดยเรว็เมือ่น าวสัดุ 
อุปกรณ์ออกบรเิวณทีจ่ะท าบ่อถาวร เนื่องจากสถานทีจ่ ากดัทัง้นี้ เจา้หน้าทีเ่ทศกจิไดเ้ขา้ไปตรวจสอบ

แกไ้ข 
ปัญหาอยา่งตอ่เนื่องทุกวนัมาโดยล าดบัพรอ้มทัง้ไดก้ าชบัและดแูลใหม้กีารด าเนินการป้องกนัเพือ่มใิหเ้กดิ

ปัญหา 
ท าใหป้ระชาชนเดอืดรอ้น ซึง่ในขณะนี้ปัญหาความเดอืดรอ้นไดร้บัการแกไ้ขจนอยูใ่นสภาวะปกต ิ
                      คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนแลว้และได้

มอบ 
ใหค้ณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่2 ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิเพือ่รายงานประธานสภา 
กรุงเทพมหานครทราบต่อไป 
 

7. เร่ือง ชาวชุมชนไทยร่มเยน็ร้องเรียนกรณีได้รบัความเดือดร้อนร าคาญจากการก่อสร้าง 
บา้นจดัสรรท้ายซอยคู้บอน 25 

 
                      คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัการรอ้งเรยีนจากชาวชุมชนไทยรม่เยน็ ซอย

คูบ้อน  
25 เขตคนันายาว วา่ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการทีร่ถบรรทุกขนาด 6-10 ลอ้ บรรทุกวสัดุก่อสรา้งเขา้

ออก 
บรเิวณแยก 6 และแยก 8 ทกุวนัเพือ่ด าเนนิการก่อสรา้งบา้นจดัสรรบรเิวณทา้ยซอยคูบ้อน 25 ซึง่อยูใ่น

พืน้ 
ทีร่บัผดิชอบของเขตบางเขน ท าใหถ้นนเสยีหาย ยุบตวั เกดิหลุม  และรอยรา้วโดยขอความอนุเคราะห์

ผูบ้รหิาร 
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และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทบทวนและระงบัการก่อสรา้งเพือ่คลคีลายปัญหาความเดอืดรอ้นในประเดน็ต่าง 

ๆ  
ดงันี้ 
                      1. ซอยแคบไมเ่หมาะสมต่อการเขา้ออกของรถขนาดใหญ่ 
                      2. ใหห้าเสน้ทางอื่นทีไ่ม่กระทบประชาชน 
                      3. กายภาพไมเ่หมาะสมในการก่อสรา้งหมูบ่า้นเพราะอยูล่กึ 
                      4.  รถบรรทุกสรา้งปัญหาดา้นจราจรตดิขดั 
 
 
 
 
 
                      คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดเ้ชญิส านกังานเขตคนันายาวและส านกังานเขต

บางเขน 
ประชุมเพือ่รายงานขอ้เทจ็จรงิหารอืแนวทางการแกไ้ขปัญหา และตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิบรเิวณทีม่กีาร

รอ้งเรยีน 
เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2558 หน่วยทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ายงานผลการด าเนินการสรุปไดด้งันี้ 
                      1. ส านกังานเขตบางเขน ไดร้บัการรอ้งเรยีนเรือ่งการถมดนิและบุกรุกคลองสาธารณะ

บรเิวณ 
ทา้ยซอยคูบ้อน 25 แยก 8 ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยการเชญิส านกังานเขตคนันายาว บรษิทั 

พฤกษา  
เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ก.น าชยั จ ากดั ร่วมประชุมเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2558 และที่

ประชุม 
มมีตใิหบ้รษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการโดยใชร้ถบรรทุกดนิขนาด 6 ลอ้ในการ

ถมดนิ  
ใหท้ าความสะอาดรถหลงัจากถมดนิแลว้เสรจ็ในแต่ละครัง้ พรอ้มจดัพนกังานคอยท าความสะอาดถนน

และ 
ชว่ยการจราจร แต่เนื่องจากไดต้รวจสอบพบวา่ยงัไมม่กีารอนุญาตใหถ้มดนิ จงึด าเนินการเปรยีบเทยีบ

ปรบัเป็น 
เงนิ 10,000 บาท 
                     2. ส านกังานเขตคนันายาวไดล้งพืน้ทีแ่ละประชุมรว่มกนัประชาชนผูไ้ดร้บัความ

เดอืดรอ้น 
จากการทีบ่รษิทั เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ด าเนินโครงการ “ THE CONNECT 38” จ านวน 2 ครัง้ 

เมือ่ 
วนัที ่22 มถิุนายน 2558 และวนัที ่6 กรกฎาคม 2558 โดยประชาชนไดเ้สนอปัญหาต่าง ๆ ดงันี้ 
                     1. พนกังานขบัรถของบรษิทัถมดนิ และรถขนสง่วสัดุไม่มมีารยาท ไมย่อมหลกีทางหรอื

หลบ 
ใหร้ถของชาวบา้น ขอใหม้กีารอบรมพนกังานขบัรถ 
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                     2. ขอใหบ้รษิทัหาจุดท าทางเชือ่มและพจิารณาแกไ้ขปัญหาการจราจรในระยะยาวเพือ่

ระบาย 
รถออกจากชุมชน 
                     3. กรณีน ้าหนกัรถบรรทุกท าใหถ้นนช ารุด 
                     4. กรณีบา้นเรอืนช ารุดจะมวีธิเีรยีกรอ้งคา่เสยีหายอยา่งไร 
                     5. โครงการนี้สามารถเกดิขึน้ไดห้รอืไม่ อย่างไร เนื่องจากถนนมคีวามแคบ ส านกังาน

เขต 
คนันายาวไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ดงันี้ 
                     1. แจง้บรษิทัใหจ้ดัรถขนสง่วสัดุเขา้-ออก ในวนัจนัทร-์วนัศุกร ์หยดุวนัเสาร-์อาทติย ์และ 
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ระหวา่งเวลา 08.00-17.30 น. จดัเจา้หน้าที ่รภป. ดแูลการจราจร 3 นาย จดัคนงาน 
กวาดท าความสะอาดถนนตลอดเวลาขนถ่ายวสัดุ จดัการซ่อมแซมถนนสว่นทีช่ ารดุทนัททีีเ่กดิความ

เสยีหาย 
                     2. อนุญาตใหร้ถบรรทุกขนาดไม่เกนิ 6 ลอ้ และน ้าหนกับรรทุกไม่เกนิ 8 ตนั ใชเ้สน้ทาง 
ในชุมชน 
                     3. กรณีการเรยีกคา่เสยีหาย ใหเ้จา้ของบา้นทีช่ ารดุประสานประธานชุมชนและ

เจา้หน้าทีข่อง 
บรษิทัประจ าหน้างานตรวจสอบอาคารเบือ้งตน้ ถ่ายรปูและใหบ้รษิทัเป็นผูซ้่อมแซมกรณีขอเป็นเงนิคา่

ซ่อมแซม  
ตอ้งมกีารประเมนิคา่ซ่อมเสนอก่อน 
                     4. มอบแผนทีก่ารส ารวจเสน้ทางลดัใหบ้รษิทัพจิารณา 3 เสน้ทาง คอื ออกทางซอยคู้

บอน  
21 และ 23 หรอืซอยคูบ้อน 27 
                     5. อนุญาตใหก้่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลองหกขดุกวา้ง 12.00 เมตร เรยีกเกบ็เงนิ 
คา่บ ารุงรกัษาสะพานไวร้อ้ยละ 50 ของคา่ก่อสรา้งเป็นเงนิ 1,185,750 บาทและอนุญาตใหใ้ชท้างซอย 
คูบ้อน 25 โดยเรยีกเกบ็เงนิคา่ประกนัความเสยีหายไวเ้ป็นเงนิ 1,193,000 บาท  
                     คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ส านกังานเขตคนันายาวและส านกังาน

เขต 
บางเขนควรก ากบั ดแูลบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ใหด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้น 
ของประชาชนใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงรว่มกนั  ด าเนินการซ่อมแซมบา้นเรอืนทีช่ ารุดเสยีหายหรอืจ่ายเงนิ 
คา่ชดเชยความเสยีหายโดยเรว็ก่อนทีโ่ครงการจะด าเนินการแลว้เสรจ็และใหค้งสภาพล ารางคลองหกขดุ

เป็น 
ทางระบายน ้าไวต้ามเดมิ 
 
 
   

8. เร่ือง ร้องเรียนกรณีการตอกเสาเขม็คอนโดสร้างใหม่ ในซอยองครกัษ์ 5  
ซอยสามเสน 28 บางกระบอื เขตดสิุต 
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                     คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัมอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

ให ้
พจิารณากรณีคุณสมลกัษณ์  สงวนษร ี รอ้งเรยีนการตอกเสาเขม็คอนโดสรา้งใหม่  ในซอยองครกัษ์  5 
ซอยสามเสน 28 บางกระบอื เขตดุสติ ท าใหป้ระชาชนในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัการกอ่สรา้งไดร้บัความ

เดอืดรอ้น 
จากการตอกเสาเขม็  ท าใหเ้กดิความสัน่สะเทอืน  บา้นหลายหลงัสัน่คลอน  มนี ้าโคลนกระเดน็สกปรก  
คณะกรรมการฯ ไดม้หีนงัสอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากส านกังานเขตดุสติ 

สรุปไดว้า่ 
                     กรณีการรอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นการก่อสรา้งอาคารชนิดตกึ 5 ชัน้ เพือ่พกัอาศยั ไดร้บั 
อนุญาตตามใบอนุญาตที ่ ด9/2558  ลงวนัที ่ 23  เมษายน  2558  มนีางกฤตกิา  เลศิเกยีรตพิานิชย ์ 
เป็นเจา้ของอาคาร ไดม้กีารเขา้ตรวจสอบระหวา่งการก่อสรา้ง เจาะเสาเขม็ ไดป้ระสานเจา้ของอาคารให ้
ก่อสรา้ง และระมดัระวงัในเรือ่งเสยีง ฝุ่ นละออง และเกบ็เศษดนิ วสัดุตกหล่นเพือ่มใิหเ้กดิเหตุเดอืดรอ้น

ร าคาญ 
แก่ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งฐานราก เสาเขม็เจาะแลว้เสรจ็ และจะได้

ตดิตาม 
ตรวจสอบการก่อสรา้งอาคารดงักล่าว เพือ่มใิหเ้กดิเหตเุดอืดรอ้นร าคาญต่อผูพ้กัอาศยับรเิวณขา้งเคยีง

ต่อไป 
                     คณะกรรมการฯไดพ้จิารณาแลว้ มคีวามเหน็วา่ส านกังานเขตดุสติไดด้ าเนินการแกไ้ข

ปัญหา 
ความเดอืดรอ้นของประชาชนตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ และเหน็สมควรมหีนงัสอืแจง้ผูร้อ้งเรยีนทราบต่อไป 
 

9. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการการโยธาและผงัเมือง ศึกษาญตัติร่างข้อบญัญติั
กรงุเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน

พืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีแขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือและแขวงถนนนครไชยศรี เขตดสิุต 
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. .... 

ก่อนรบัหลกัการ 
 
  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่กท 1706/2427 ลงวนัที ่22 
ตุลาคม 2558 ไดเ้สนอร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง 
อาคารบางชนดิหรอืบางประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีแ่ขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ และแขวงถนนนครไชย
ศร ีเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพือ่ขอรบัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ประธานสภา
กรุงเทพมหานครไดบ้รรจุเป็นวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานครในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่4) ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 เมือ่วนัพธุที ่28 
ตุลาคม 2558 และทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหค้ณะกรรมการ             การโยธาและผงัเมอืงศกึษาญตัติ
ดงักล่าวก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยก าหนดระยะเวลาในการพจิารณา 60 วนั  

ความเป็นมา 
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  เนื่องจากรฐับาลมนีโยบายก่อสรา้งอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ทีถ่นนสามเสนตดักบัถนน
ทหาร บรเิวณสีแ่ยกเกยีกกาย เขตดุสติ ซึง่บรเิวณพืน้ทีด่งักล่าวเป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก เป็น
พืน้ทีร่มิแมน่ ้าเจา้พระยา ซึง่มศีกัยภาพ ในการพฒันาเป็นทีอ่ยูอ่าศยัประเภทอาคารสงู และอาคารขนาด
ใหญ่เพิม่ขึน้ในอนาคต ตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556  ดงันัน้ เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และภมูทิศัน์ของเมอืง 
ตลอดจนสิง่ปลกูสรา้งทีอ่าจจะเกดิขึน้บรเิวณโดยรอบอาคารรฐัสภา  สมควรก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง
อาคารทีม่คีวามสงูอนัจะบดบงัความสงา่งามของอาคารรฐัสภา 
 
 
 
 
 

1. รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ก าหนด 
บรเิวณหา้มกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในพืน้ทีบ่างสว่นใน
ทอ้งทีเ่ขตบางซื่อ เขตดุสติ และเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2554  
  2. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดงักล่าวขา้งต้นมผีลบงัคบัใชภ้ายในหนึ่งปีนับแต่
วนัที่ 29 มกราคม 2554 – 28 มกราคม 2555  ในระยะเวลาดงักล่าวที่ผ่านมาประกอบกบัใน
ปัจจุบนั               ไม่ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครไดม้กีารออกขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครเพือ่รองรบั
ประกาศกระทรวงมหาดไทยแต่อยา่งไร   

ข้อกฎหมาย 
  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่น
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขต
บางพลดั กรุงเทพมหานคร ลงวนัที ่19 มกราคม 2554  โดยมผีลบงัคบัใชภ้ายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีป่ระกาศ
มผีลบงัคบัใช ้
  2. พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 13 ก าหนดวา่ ในกรณีทีส่มควร
หา้มการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ยและใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใดหรอืประเภทใดใน
บรเิวณหนึ่งบรเิวณใด แต่ยงัไม่มกีฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ก าหนดการตามมาตรา 8 (10) 
ให้รฐัมนตรโีดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มี
อ านาจประกาศใน                        ราชกิจจานุเบกษา ห้ามการก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย และใช้หรอืเปลี่ยนการใชอ้าคารในบรเิวณนัน้เป็นการชัว่คราวได ้และใหด้ าเนินการออก
กฎกระทรวง หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีป่ระกาศนัน้มผีลใชบ้งัคบั    

    ถา้ไม่มกีารออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให ้

ประกาศดงักลา่วเป็นอนัยกเลกิ  

ข้อพิจารณาและแนวทางด าเนินการ 
  1. คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านกัผงัเมอืง ส านกัการโยธา ส านกังานเขตดุสติ ประชุมและ                
ลงพืน้ทีส่ ารวจบรเิวณโดยรอบการก่อสรา้งรฐัสภาแห่งใหม่ทัง้ทางบกและทางน ้า เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 
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2558 ปรากฏวา่ในระยะจากรมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา  ไม่มกีารก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ได้สอบถาม
ส านักผงัเมอืงถงึเหตุผลในการก าหนดพื้นที่บงัคบัใช้ไม่เท่ากบัพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
และไดร้บัการชีแ้จงวา่ไดค้ านึงถงึผลกระทบและความเหน็ของประชาชน โดยไดส้ ารวจความคดิเหน็ของ
ประชาชนในพืน้ทีเ่ขตดุสติ บางซื่อ และบางพลดั เมื่อเดอืนเมษายน – พฤษภาคม 2556 ดว้ยการทอด
แบบสอบถามประชาชนจ านวน 466 ราย ประชาชนสว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัการออกขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร  เพือ่ควบคุมความสงูของอาคาร มใิหบ้ดบงัภูมทิศัน์ของรฐัสภา และลดความหนาแน่น
ของอาคารในบรเิวณโดยรอบรฐัสภา 
      ในสว่นของส านกัการโยธาไดม้โีครงการก่อสรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าเจา้พระยา บรเิวณ
สีแ่ยกเกยีกกาย ตวัสะพานตรงกลางขา้มแม่น ้าสงู 13 เมตร ความสงูของตวัสะพานจากพืน้ถนน 7.50 
เมตร (จากพืน้ดนิไม่รวมแบรเิออรแ์ละแผน่กนัเสยีง) ระยะห่างจากโครงการก่อสรา้งอาคารรฐัสภาประมาณ 
70 - 100 เมตร รปูแบบของสะพานมขีนาดไม่บดบงัทศันียภาพของอาคารรฐัสภา  
  2. คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญินิตกิรของส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมาให้
ขอ้มลูกรณีการสิน้สภาพการบงัคบัใชข้องประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร               พ.ศ. 2522 มาตรา 13 และการก าหนดความสูงของสะพานขา้มแม่น ้า
เจา้พระยา ไดร้บัการยกเวน้ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการยกเวน้ผ่อนผนั หรือก าหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ี
 
 
 
 
  3. คณะกรรมการฯ ไดข้อส าเนาแบบสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนในการออก
ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครจากส านกัผงัเมอืง และส านกัผงัเมอืงไดม้หีนงัสอื ที ่กท 1706/2571 ลงวนัที ่
13 พฤศจกิายน 2558 ชีแ้จงวา่ เจา้หน้าทีท่ีด่ าเนินการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนจ านวน 466 ชุด 
ไดน้ าผลการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนไปสงัเคราะหเ์ป็นผลการส ารวจไว ้โดยสรุปไดด้งันี้ 

    - จ านวนแบบสอบถาม 466 ชุด ประกอบดว้ยพืน้ทีเ่ขตบางซื่อ 223 ราย (47.85%)  
พืน้ทีเ่ขตดุสติ 149 ราย (31.98%) และพืน้ทีเ่ขตบางพลดั 94 ราย (20.17%)  

    - สทิธใินการครอบครองทีด่นิ เจา้ของทีด่นิ 215 ราย (43.14%) เชา่รายเดอืนจาก 
ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิแ์ละวดัจนัทรส์โมสร 154 ราย (33.05%) เชา่ระยะยาวรายปีจาก
ส านกังานทรพัยส์นิฯ และโรงพยาบาลสงฆ ์59 ราย (12.66%) และเป็นผูอ้าศยั 38 ราย (8.15%)  
      - ทราบวา่จะมกีารก่อสรา้งอาคารรฐัสภาแห่งใหม ่393 ราย (84.33%) และไมท่ราบ 
73 ราย (15.67%)  
      - ไม่ทราบวา่บรเิวณทีอ่ยูใ่นปัจจุบนัเคยมปีระกาศกระทรวงมหาดไทยฯ 297 ราย 
(63.73%) และทราบวา่เคยมปีระกาศกระทรวงมหาดไทยฯ 169 ราย (36.27%)  
      - เหน็ดว้ยกบัการทีก่รุงเทพมหานครจะออกขอ้บญัญตัฯิ เพือ่รกัษาสภาพแวดลอ้ม
และ            ภูมทิศัน์บรเิวณโดยรอบ 427 ราย (91.67%) ไม่เหน็ดว้ย 39 ราย (8.37%)  
      - เหน็ดว้ยกบัการออกขอ้บญัญตัฯิ ควบคุมความสงูของอาคารมใิหบ้ดบงัภูมทิศัน์ของ
รฐัสภา และลดความหนาแน่นของอาคารในบรเิวณโดยรอบรฐัสภา 424 ราย (90.99%) ไม่เหน็ดว้ย 42 
ราย (9.01%) 



 - ๑๕ - 
      - เหน็ดว้ยกบัการสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาพืน้ทีใ่นแนวราบแทนการสรา้งอาคารสงู 425 
ราย (91.20%) ไม่เหน็ดว้ย 41 ราย (8.80%)  
สว่นแบบสอบถามไดด้ าเนินการสะสางเอกสารไปพรอ้มกบักจิกรรมเพือ่พฒันาสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน (5ส) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แลว้ ไมส่ามารถจดัสง่เอกสารไดต้ามตอ้งการ 
  4. คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านกัผงัเมอืงมาใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิอกีครัง้หนึ่ง เมือ่วนัที ่
27 พฤศจกิายน 2558 ในประเดน็การออกขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครล่าชา้ นางสภุาวด ีขนุพรหม 
ผูอ้ านวยการกองควบคุมทางผงัเมอืง  ไดร้ายงานวา่กระทรวงมหาดไทยไดม้หีนงัสอืที ่มท 0710/2883  
ลงวนัที ่17 มนีาคม 2554 ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการออกขอ้บญัญตัใิชบ้งัคบัต่อจากประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ส านกัการโยธาไดม้หีนงัสอืที ่กท 0907/01950 ลงวนัที ่27 เมษายน 2554 เสนอ
ปลดักรุงเทพมหานคร (นายชาตนิัย เนาวภูต รองปลดักรุงเทพมหานคร ปฏบิตัริาชการแทนปลดั
กรุงเทพมหานคร) ว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยมผีลกระทบต่อสว่นรวมในวงกวา้ง  ทัง้ในสว่นเอกชน
กระทบกบัการจ ากดัสทิธเิสรภีาพ              ของบุคคล  รวมถงึผลกระทบต่อประชาชนหรอื
ผูป้ระกอบการทีไ่ดม้กีารพฒันาพืน้ทีไ่ปก่อนหน้านี้ ท าใหเ้สยีโอกาสและเกดิความไม่เป็นธรรม อกีทัง้
พืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวมพีระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความปลอดภยัในราชการทหารพุทธศกัราช 2478 และ
ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบาง
ชนิด บางประเภทรมิฝัง่แมน่ ้าเจา้พระยาทัง้สองฝัง่ ฯลฯ พ.ศ. 2542 จงึควรพจิารณาใหร้อบคอบ แต่หากมี
เหตุผลความจ าเป็นจะตอ้งออกขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร ควรมกีารพจิารณาปรบัปรุงรายละเอยีด
ประกาศกระทรวงมหาดไทยใหม้คีวามยดืหยุ่นและมผีลกระทบต่อสว่นรวมน้อยทีส่ดุ ทัง้ไม่ท าใหเ้สยี
ทศันียภาพของอาคารรฐัสภาแห่งใหม ่ 
 
 
 
 
 
  ส านกัผงัเมอืงไดเ้ชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประชุมการพจิารณาความเหมาะสมในการ
ออกขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร บรเิวณโดยรอบอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2554 ที่
ประชุม           มมีตใิหม้กีารออกขอ้บญัญตัเิพือ่ใหม้กีารบงัคบัใชแ้ทนประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ใน
เรือ่งการก าหนดบรเิวณ  
ในขอ้บญัญตัคิวรมกีารทบทวนและก าหนดขอบเขตใหเ้หมาะสมและไม่รดิรอนสทิธขิองประชาชนมาก
เกนิไป และคณะผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครไดม้มีตเิมือ่วนัที ่17 ตุลาคม 2554  ใหต้ัง้คณะท างานพจิารณา
ความเหมาะสมของร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร และใหพ้จิารณาถงึการจดัท าประชาพจิารณ์  และ
คณะผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครไดม้มีตเิมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2557 เหน็ชอบในหลกัการตามรา่งขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในพืน้ที่
บางสว่นในทอ้งทีแ่ขวง           บางซื่อ เขตบางซื่อ และแขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
  นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ไดส้อบถามถงึประเดน็กฎหมายอื่นวา่ มกีารบงัคบัในบรเิวณ
นี้หรอืไม่ ไดร้บัการชีแ้จงวา่มขีอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง
อาคารบางชนดิหรอืบางประเภท    รมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยาทัง้สองฝัง่ ฯลฯ พ.ศ. 2542 ก าหนดใหภ้ายใน



 - ๑๖ - 
ระยะไมเ่กนิ 15 เมตร จากรมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยาใหก้่อสรา้งอาคารสงูไม่เกนิ 8 เมตร และระยะเกนิ 15 
เมตรขึน้ไป แต่ไมเ่กนิ 45 เมตร ก่อสรา้งอาคารสงูไม่เกนิ 16 เมตร และกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 บงัคบัในทีด่นิประเภท ย.8 และ พ.3 

สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
ผลการศกึษาของคณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง พบวา่ กระทรวงมหาดไทยไดม้ี

ประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรอืเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรอื 
บางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสติ และเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ลง
วนัที่ 19 มกราคม 2554  โดยมผีลบงัคบัใช้ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัที่ประกาศมผีลบงัคบัใช้  เมือ่สิน้
สภาพการบงัคบัใชแ้ลว้ ไมม่ขีอ้บญัญตัทิอ้งถิน่บงัคบัใช ้ผูป้ระกอบการสามารถขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร
สงูหรอือาคารขนาดใหญ่ได้และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการฯ ทราบอย่างไม่เป็น
ทางการว่า กระทรวงมหาดไทยได้มหีนังสอืที่ มท 0706/18481 ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2558 เรยีน 
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรีเรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใช้
อาคารบางชนดิหรอืบางประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตบางซื่อ เขตดุสติ และเขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  เพือ่เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา ซึง่ต่อมาส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดม้ี
หนงัสอืที ่นร 0503/37378               ลงวนัที่ 21 ตุลาคม 2558 เรียน รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทย วา่ตามทีไ่ดเ้สนอร่างกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่น
การใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภทในพืน้ทีบ่างสว่น              ในทอ้งทีเ่ขตบางซื่อ เขตดุสติ และเขต
บางพลดั กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพือ่ด าเนินการนัน้ สว่นราชการ             ทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้สนอ
ความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรดีว้ยแลว้ คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 
2558 อนุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงดงักล่าวตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหส้ง่ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงจงึเหน็สมควรรบัหลกัการแหง่ร่างขอ้บญัญตันิี้ และ
ตัง้ 

คณะกรรมการวสิามญัเพือ่พจิารณาร่างขอ้บญัญตันิี้ โดยเหน็สมควรน าผลการศกึษาเบือ้งตน้ประกอบการ
พจิารณาดว้ย   
 
 
 
 
 
 
 
 
  อนึ่ง ก่อนรบัหลกัการ ปรากกฎว่าร่างข้อบญัญัติเบื้องต้น หลกัการและเหตุผลใน
ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง อาคารบางชนิดหรอืบาง



 - ๑๗ - 
ประเภท ในพืน้ทีบ่างส่วนในทอ้งที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ และแขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....                   ทีเ่สนอมานัน้ มพีืน้ทีค่รอบคลุมเฉพาะแขวงบางซื่อ เขตบาง
ซื่อ และแขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ ซึ่งไม่ครอบคลุมถงึเขตบางพลดั ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยทีเ่คยประกาศไว ้จงึเหน็สมควรใหฝ่้ายบรหิาร             ไปปรบัปรุงบนัทกึหลกัการ
และเหตุผลในเรือ่งดงักล่าว ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

คณะกรรมการฯ ไดร้ายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการฯ ต่อสภา
กรุงเทพมหานคร                  

ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559  
เมือ่วนัพุธที ่6 มกราคม 2559 และทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหฝ่้ายบรหิารถอนรา่งขอ้บญัญตัฯิ กลบัไป
พจิารณาใหม่  
 

 
 

 
 
คณะกรรมการฯ ไดล้งพืน้ทีพ่รอ้มดว้ยผูแ้ทนส านกัการโยธา ผูแ้ทนส านกังานเขตหนองแขม และผูแ้ทน
เทศบาลต าบลสวนหลวง เพือ่ตรวจดสูภาพสะพานขา้มคลองศรสี าราญ 
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คณะกรรมการฯ ไดล้งพืน้ทีพ่รอ้มดว้ยผูอ้ านวยการเขตทววีฒันา เพือ่ตรวจดสูภาพถนนอกัษะ 
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 - ๒๐ - 
คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิารส านกัผงัเมอืงและผูบ้รหิารส านกัการศกึษา เพือ่รบัทราบขอ้มลู
ภารกจิดา้นผงัเมอืง และดา้นการศกึษา 
 
 
 

 
 
 

 



 - ๒๑ - 
 
คณะกรรมการฯ ประชุมและไดล้งพืน้ทีพ่รอ้มดว้ยอ านวยการเขตจตุจกัร เพือ่ตรวจดสูภาพถนนซอยต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 


